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НАСТАВЉА СЕ АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА ВРШЦА

ПОСАЂЕНО ВИШЕ ОД 1.200 СТАБАЛА ЈАСЕНА И ЧЕТИНАРА
Град Вршац у сарадњи са службом
зеленила ЈКП „Други октобар“ и месним
заједницама спроводи акцију садње
дрвећа како у самом граду тако и у
селима. До сада је засађено преко 1.200
стабала јасена и четинара на 30 локација
у Вршцу и у већини насељених места.
- Овогодишњу акцију садње дрвећа,
односно озелењавања јавних површина
на територији Града Вршца иницирале
су месне заједнице тако што су упутиле

захтеве Граду Вршцу, а Град им је у сарадњи
са Градским зеленилом обезбедио
саднице. Људи су се сами организовали,
избушили рупе, посадили дрвеће на
преко 30 локација, преко 1.000 садница
белог јасена – рекао је Слободан Јованов,
члан Градског већа за пољопривреду и
заштиту животне средине.
Значајан број садница посађен је на
Градском језеру, Војничком тргу, Тргу
Андрије Лукића, Сунчаном тргу, Булевару

НАПОРИ ВРШЧАКИХ КОМУНАЛАЦА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„МАЛИ РИТ“ И ДАЉЕ ДИВЉА ДЕПОНИЈА

Радници ЈКП „Други октобар“ уклонили су дивљу депонију, која је настала
надомак насеља „Мали рит“. Ова дивља депоније вишегодишњи је проблем и стално
изнова настаје, а механизација комуналног предузећа бар једном годишње користи
се за њено уклањање.
- Јавно – комунално
предузеће, у сарадњи са
Градом, спроводи чишћење
дивљих депонија. Сваке
године
бар
два
пута
долазимо
механизацијом
и чистимо ову депонију
у „Малом риту“. То јесте
велики проблем и морамо
некако да едукујемо људе
да овде не бацају смеће, а
у насељу ћемо поставити
још два контејнера. Само
данас смо извукли више од
десет камиона смећа, каже
Жељко Мрдаљ, координатор
грађевинске оперативе и
возног парка ЈКП „Други
октобар“.

Милоша Обилића, а у наредном периоду
акција се наставља и у другим деловима
града као и у осталим насељеним местима.
- Месна заједница је сматрала да је
неопходно да се на подручју Градског
језера посади одређен број стабала јер
велики број Вршчана користи ово место
за одмор и рекреацију. Мислимо да ћемо
овом акцијом подићи свест грађана о
значају заштите природне средине и да
ће од овога имати корист и данашње и
будуће генерације – изјавио је Миланче
Симоновић, председник Савета МЗ
Братство јединство.
Овом приликом са 60 садница
озелењен је и део парка у центру Уљме,
а Душан Радованов из уљманске Месне

заједнице истакао је да се планира и даља
садња у Уљми, где је и претходних година
посађено по педесетак нових стабала
годишње.
На територији МЗ Други октобар
засађено је 30 младица зимзеленог
дрвећа, док је у Парти засађено 110
стабала белог јасена.
- Желимо да унапредимо нашу животну
средину и наше село учинимо лепшим –
рекао је Милош Маринковић, председник
Савета МЗ Парта.
У Гудурици је 120 стабала јасена
посађено поред пута, као ветрозаштитни
појас.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА

„ТОЛСТОЈ И ДОСТОЈЕВСКИ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ“

Градска библиотека Вршац у сарадњи
са Библиотеком Града Београда и Руским
домом у понедељак је организовала
отварање изложбе „Толстој и Достојевски
у српској култури“, у читаоници Градске
библиотеке Вршац. Изложба ауторке
Наташе Булатовић уприличена је поводом
јубилеја 200. година од рођења и 140.
година од смрти Фјодора Достојевског.
- Ово је година Достојевског и у њој
представљамо изложбу која говори о
значају два светска класика и о томе какав
су траг они оставили у српској култури
– рекла је Јасмина Нинков, директорка
библиотеке Града Београда.
Ауторка изложбе Наташа Булатовић
настојала је да кроз изложбу пружи детаљан
приказ двојице највећих руских писаца у
Србији, истражујући уједно преводилачку,
штампарску,
позоришну,
филмску,
друштвену и просветну делатност Срба
везану за Л.Н.Толстоја и Ф.М. Достојевског

од средине XIX и током читавог XX века.
Изложба открива и мало познате, директне
везе руских писаца и српског народа
(родослов Толстојевих потомака у Србији,
Толстојеву плакету почасног члана Српске
академије наука и уметности, као и њихове
мисли о српском народу).
- Ова изложба односи се на начине на које је
Достојевски у српској књижевности и култури
дочекан и примљен, како су се преводила
његова дела, на који начин су критичари
говорили о њему, како га је читалачка публика
доживела. Желели смо да покажемо и колико
је српска култура у тренутку док је Достојевски
стварао била актуелна и јака, колико је
интелектуално могла да се носи са светским
класицима – рекла је ауторка изложбе.
Отварању изложбе присуствовао је и
Јевгениј Баранов, директор Руског дома у
Београду.
- Изузетно смо захвални на овој изложби,
нарочито на томе што се она представља у

Вршцу, једном од два српска града, уз Нови
Бечеј, диреректно повезана са породицом
Толстој. Надам се да ће Руски дом бити
поуздан партнер Градској библиотеци
Вршац и у наредним пројектима – рекао је
Баранов.

Изложба ће бити отворена до 9. априла,
а заинтересованој публици доступна је
и у онлајн формату на порталу Градске
библиотеке Вршац.

ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ ДОНЕЛИ ОДЛУКУ О АНГАЖОВАЊУ
РЕВИЗОРА БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

У Конгресној дворани Центра Миленијум одржана 6.
по реду седница Скупштине Града Вршца. На данашњој
седници одборници су расправљали по 29 тачака
дневног реда, а најпре су усвојени извештаји о раду за
2020. годину Градске управе као и свих јавних предузећа
и установа чији је оснивач Град Вршац, донета је одлука
о ангажовању екстерног ревизора рачуна буџета
Града Вршца за 2020. годину, затим је донет програм
за коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Вршца за 2021. годину, док је
досадашњи вршилац дужности директора Центра за
социјални рад Мирјана Кнежевић поново именована
на ову функцију. До краја седнице донет је низ
протоколарних одлука и решења која су у надлежности
Скупштине Града Вршца.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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У ВРШЦУ ВАКЦИНИСАНО ОКО 17.000 ГРАЂАНА

ВИШЕ ОД 7.000
ГРАЂАНА И
РЕВАКЦИНИСАНО

Имунизација у Вршцу се наставља, а
до понедељка 29. марта, вакцинисано
је око 17.000 грађана, од којих је више
од 7.000 примило и другу дозу.
- Вакцинација се и даље одвија
на два пункта без већих гужви и
проблема, а за оне грађане који нису
у могућности да дођу до пунктова
постоје и мобилни тимови. Доступне
су вакцине свих произвођача који
тренутно постоје на територији
Србије. До сада није било пријава
животно угрожавајућих нежељених
ефеката вакцине, било је пријава
само блажих нежељених ефеката
који су трајали по неколико дана, у
виду црвенила, бола, отока на месту
апликације
вакцине,
повишене

телесне температуре, болова у
мишићима и зглобовима, главобоља
– каже др Јелена Ђокић, чланица
Градског већа за здравство.
Како наводе надлежни, у Општој
болници у Вршцу тренутно има
44 хоспитализованих пацијената,
на интензивној нези 7 пацијената
који су на неком виду механичке
вентилације.
- Број новозаражених у Вршцу
осцилира из дана у дан, ситуација је
и даље озбиљна. Због тога молимо
грађане да поштују епидемиолошке
мере и да се у што већем броју
пријављују
за
вакцинацију
–
нагласила је др Јелена Ђокић.

Епидемиолошка ситуација у Вршцу и даље озбиљна: Др Јелена Ђокић

У ПАВЛИШУ ОРГАНИЗОВАНА ВАНРЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

СВАКИ ДАВАЛАЦ ЈЕ ДРАГОЦЕН

У уторак је у ОШ „Ђура Јакшић“ из
Павлиша организована ванредна
акција добровољног давања крви на
коју се одазвао велики број давалаца.
- Познато је да у последњих 5 до
10 година постоји један општи пад
давалаштва крви, и то не само код
нас, него и у неким развијенијим
земљама. Постоји дефицит крви свих
крвних група и сваки човек који дође
и да крв нам је драгоцен – рекла је др
Јелена Ђокић, чланица Градског већа
за здравство и позвала све оне који
могу и желе да дају крв да то и учине.
- Даваоци могу да буду сви здрави
пунолетни грађани, узрасног доба
од 18 до 65 година, који су прошли
лекарски преглед и урадили анализу
крвне слике где је установљено да
не могу бити угрожени давањем
крви нити да угрожавају особе
којима се даје крв. Без обира на
актуелну епидемиолошку ситуацију,
трансфузиолошке болести морају да
се лече у континуитету и безбедно –
додала је она.

- Желимо да подстакнемо наше
грађане да уколико желе и могу да
дају крв, то и учине, и на тај начин

продуже и спасу неки живот. У ову
акцију укључио се значајан број
грађана, радници ОШ „Ђура Јакшић“,

родитељи ђака, представници месне
заједнице, представници фудбалског
клуба, просветни радници из
вршачких школа, матуранти средњих
школа... Сви су ту са истим хуманим
циљем да помогну здравственом
систему и људима којима је потребна
крв – рекао је Мирослав Лепир, члан
Градског већа за образовање, који је
и сам овом приликом дао крв.
Из Црвеног крста Вршца изјавили
су да су веома задовољни одзивом
давалаца.
- Ово је врло леп пример
иницијативе која је стигла од Месне
заједнице из Павлиша. Надамо се да
ће и други осетити потребу да овако
нешто организују у својим месним
заједницама, а ми ћемо бити спремни
да се одазовемо на њихов позив ако
обезбеде довољан број давалаца
како би Завод за трансфузију могао
да изађе на терен – рекла је Сузана
Цветановић, секретарка Црвеног
крста Вршац.
Т.С.

Свим верницима, који Ускрс славе по
грегоријанском календару, у име Града Вршца,
честитам највећи хришћански празник. Желим вам
да овај празник прославите у миру, срећи и здрављу.
Градоначелница Вршца
Драгана Митровић

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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У ОКВИРУ АКЦИЈЕ ПОШУМЉАВАЊА ВОЈВОДИНЕ

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ВРШЦА ДОБИЈА 53.000 НОВИХ

- У оквиру редовног годишњег
пошумљавања у овом насељу биће
засађено 46.000 садница бреста.
Захваљујући Јавном водопривредном
предузећу „Воде Војводине“, само на
газдинској јединици Вршац,укупно
ће бити засађено 53.000 садница у
току ове године што је од великог
еколошког значаја за наш град. Град

Вршац спроводи активну политику
унапређења
заштите
животне
средине и за ту намену опредељујемо
значајна средства. Само током
претходне недеље смо у сарадњи
са Градским зеленилом засадили
преко 1.200 стабала јасена и четинара
на 30 локација у самом граду и у
већини насељених места. Велики
број стабала засађен је на Војничком
тргу, Тргу Андрије Лукића, Булевару
Милоша Обилића и Градском језеру,
а у наредном периоду настављамо са
овом акцијом у свим деловима града
као и остатку насељених места. Такође,
прошле недеље потписан је уговор
са Министарством заштите животне
средине о пошумљавању заштићеног
подручја Мали рит аутохтоном
сортом Храста лужњака, што ће поред
ревитализације шумских појасева у
заштићеном подручју проширити и

Фото: Б. Јосимов

Градоначелница Вршца Драгана
Митровић и вд директора ЈВП „Воде
Војводине“ обишли су у понедељак
у Потпорњу радове у оквиру велике
акције пошумљавања Војводине,
где ће бити засађено 46.000 стабала
од укупно 53.000 намењених за
газдинску јединицу Вршац само у току
ове године. Они су овом приликом
симболично засадили једно стабло
бреста у приобаљу канала ДТД на
улазу у Потпорањ.

Заједнички до унапређења животне средине: Директор „Вода Војводине“ Срђан
Кружевић, и Градоначелница Вршца Драгана Митровић саде прву садницу
бреста у Потпорњу

шумско станиште за заштићене врсте
биљака и животиња. Град Вршац
планира да и у будућности реализује
велики број пројеката из области
заштитне животне средине, а све у
циљу стварања још квалитетнијих
услова за живот наших суграђана –
изјавила је Драгана Митровић.
- Желим да нагласим да локална
самоуправа и месна заједница
дају огроман допринос ономе што
раде „Воде Војводине“ на овом
потезу. Договорили смо се и да
ћемо инвестиционо помоћи месну
заједницу, радићемо на раскрчењу
терена, средити простор за риболовце,
а следеће године ћемо и урадити
порибљавање овог дела канала. Пре

двадесетак година, ово подручје је
девастирано неконтролисаном сечом
шуме – изјавио је ВД директора „Воде
Војводине“ Срђан Кружевић.
Најављене су нове инвестиције ЈВП
„Воде Војводине“ чија ће реализација
почети већ током маја месеца, а
детаљне потребе биће размотрене са
Саветом месне заједнице и локалном
самоуправом. Директор Кружевиће је
рекао да ће у акцији пошумљавања
Војводине укупно бити засађено
170.000 стабала на око 80 хектара
површине.
Т.С.
Б.Ј.

У ВРШЦУ ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

ДРАГАНА ШКОРИЋ, УЧЕНИЦА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА
„НИКОЛА ТЕСЛА“ ОСВОЈИЛА ДРУГО МЕСТО
Прошле суботе у Школском центру „Никола Тесла“
проглашени су победници Републичког такмичења из
Пословне економије које је одржано у нашем граду у овој
школи.
Најбољи на овом такмичењу био је Петар Илић, ученик
Прве економске школе из Београда, док је Драгана Шкорић,
ученица Школског центра „Никола Тесла“ из Вршца, остварила
сјајан успех и освојила друго место. Треће место поделиле су
ученице Јована Зарић из Београда и Наталија Милосављевић
из Ниша.
- Такмичење није било претешко, али је свакако захтевало
озбиљну припрему. Уз рад са професорима, савладали смо
све најбоље што смо могли – рекао је победник Републичког
такмичења из Пословне економије Петар Илић, додавши
да су се Вршчани показали као прави домаћини и учинили
такмичарима изузетно пријатним дводневни боравак у Вршцу.
- Припрема за такмичење је ове године била отежана због
епидемије, па смо се припремали онлајн. Освојено друго место
ће ми омогућити лакши упис на факултет, а и даљи напредак
– рекла је другопласирана Драгана Шкорић, напоменувши да
заслуге за свој успех дугује и свом ментору Бобану Ђорђевићу.
Ученици, ментори и представници Заједнице економских
школа имали су прилике да се током два дана, колико је
такмичење трајало, упознају и са лепотама нашег града, где су
обишли Градски музеј, Вршачки брег и Вршачку кулу.

Озбиљна припрема, озбиљан резултат: Драгана Шкорић (трећа с лева), међу најбољима у Србији на
такмичењу из пословне економије
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Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за
слушаоце курса за резервне официре
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана
135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10)
и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр.
7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на
добровољно служење војног рока са оружјем и
кандидата за слушаоце курса за резервне официре
На добровољно служење војног рока са
оружјем у Војсци Србије могу се пријавити
кандидати мушког и женског пола који у 2021.
години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора
или безусловно на казну затвора због кривичног
дела (док казну не издржи или не буде пуштен на
условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној
дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији
Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за
резервне официре мора испуњавати и следеће
услове:
- да има завршене основне академске студије
односно основне струковне студије од значаја за
Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који
се упућују у посебне јединице Војске Србије и
- да има позитивну безбедносну проверу.
2.
Подношење
пријаве
и
потребна
документација за пријаву кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и
кандидата за слушаоце курса за резервне официре
Војске Србије
Пријаву
кандидат
подноси
центру
Министарства одбране за локалну самоуправу,
према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству
пријаву може поднети надлежном дипломатскоконзуларном представништву Републике Србије у
иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру
Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно
служење војног рока са оружјем, дужан је да
испуни образац пријаве и приложи:
-фотокопију дипломе о завршеној школи
(оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне
официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о
стипендирању, ако је био војни стипендиста и
писану сагласност за безбедносну проверу за
упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата
врше регионални центри Министарства одбране,
на основу предлога центара Министарства
одбране за локалну самоуправу, након обављених
лекарских и других прегледа и психолошких
испитивања
кандидата
у
овлашћеним
војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене
коначне ранг-листе врше комисије регионалних
центара Министарства одбране, у складу са
Планом упута кандидата на добровољно служење
војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом
пријема слушаоца курса за резервне официре за
одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са
Министарством одбране, којим се уређују
међусобна права и обавезе, који обавезно садржи
почетак и завршетак добровољног служења војног
рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног
рока и накнаду трошкова у случају неоправданог
прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити
у центру Министарства одбране за локалну
самоуправу у месту пребивалишта, надлежном
дипломатско-конзуларном
представништву
Републике Србије у иностранству и на сајту
Министарства одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и
кандидата за слушаоце курса за резервне официре
Војске Србије у 2021. години је стално отворен, а
рангирање кандидата ће се вршити периодично,
у складу са упутним роковима.
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ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ЂОРЂЕ КРСТОВ: ЖИВОТ
ПРОВЕДЕН У ЛЕПОТИ ЗАНАТА

Прва искра која је код
Ђорђа Крстова запалила
пламен одлуке да се
бави виноградарством и
производњом вина није
заискрила у Македонији,
одакле
је
пореклом
породица Крстов, ни у
Гудурици, у коју се касније
доселила. Догодило се
то далеке 1964. године у
Колашину на Омладинској
радној акцији.
Баш тамо Ђорђе је
упознао
пријатеља
из
Сарајева. Пријатељa за цео
живот који му је касније
постао
кум.
Међутим,
много пре тога убедио га је
да дође у град на Миљацки
и студира заједно са њим
пољопривредни факултет.
- Био сам тада трећи разред
средње
пољопривредне
школе у Вршцу, а тај мој
другар Здравко, командир
бригадирске чете, студирао
је у Сарајеву и позвао ме
да му се придружим кад
матурирам.
Међутим,
ја
сам се запослио одмах по
завршетку средње школе
и није ми ни на крај памети
било да наставим студије.
Али мој пријатељ Здравко
се појавио овде у септембру
1965. и био је толико упоран
да упишем студије да ме је на
крају убедио. Завршио сам
Пољопривредни
факултет
у Сарајеву и при том радио
разне послове да себи могу
да
плаћам
школовање.
Коначно сам дипломирао
1971. године. Данас кад се
тога сетим схватам да је то
била добра одлука јер сам
научио да се сам борим у
животу.
Када је обилазио сестру
која живи у Словенији,
Ђорђе Крстов се први
пут сусрео са винским

туризмом и то је био други
пут да је пожелео да се
окуша као виноградар.
- Кум моје сестре имао
је викендицу и виноград у
Белој Крајини, поред Новог
Места. Када сам први пут
видео ту кућицу, вински
подрум укопан у брду,
винограде...пожелео сам да и
сам направим тако нешто.
Трећи пут жеља да
се окуша као приватни
одгајивач винове лозе и
произвођач вина јавила
се у Швајцарској, где је
Ђорђе као представник
„Вршачких винограда“ био

Када сам задњи
пут био на
„Данима младих
вина“ у Гудурици
било ми је пуно
срце када сам
видео да је вина
излагало 19
винарија и да су
за штандовима
били млади
људи.
на службеном путу.
- Обилазили смо разна
луксузна места на том
десетодневном
путовању,
од Хотела Унион у Љубљани,
преко Кицбила у Аустрији
и Вадуза у Лихтенштајну, до
Базела и Цириха , али нам
је вођа пута рекао да је за
последње вече резервисано
посебно изненађење иако
је до тада све било на
врхунском нивоу. Дошли
смо у једну дворишну кућу у
Монтреу, са великом дрвеном

ВИНОГРАД
Виноград је моје краљевство без роба
У мом рукосаду само ја сам кадар
Да роб будем и важени владар
Ко ми не верује
Вино нек проба
капијом, читаво двориште
било је под виновом лозом.
Увели су нас подрум, а ми
смо помислили – „па како ли
је ово најбоље, код нас људи

Вршачки
пут
вина
данас је једна од важнијих

затрпавају подруме“.Тада су
нас услужили на посебан
начин, драж је била у томе
да смо сами пржили месо на
тигањима у подруму. То је за
њих био појам гостпримства,
да госту омогуће да се сам
служи. Ја сам по узору на ту
кућу са двориштем и винским
подрумом направио своју у
којој данас живим.

дестинација на винској
карти Србије. Ђорђе Крстов
га добро познаје зато што је
пре две деценије начинио
прве кораке на тада
неутабаној стази.
- У време Грожђебала 2001.
године био сам на функцији
директора
„Вршачких
винограда“
и
именован
у Организациони одбор

ПОЧЕТАК ВИНСКОГ ПУТА

„Бербе грожђа“. Руководству
општине предложио сам да
се одступи од уобичајене
рутине организације и да се
гостима понуди другачији
садржај, да им се омогући да
посете Гудурицу и да пробају
домаћа аутентична вина.
Да се организују аутобуске
линије и да се постави велики
билборд како би људи који
дођу у Вршац са стране могли

Имамо наш
гудурички
клон односно
варијетет сорте
бели бургундац
који је настао
десетогодишњом
селекцијом и
испитивањем на
три локалитета:
у Гудурици,
на имању
Пољопривредног
факултета
у Земуну и
у Центру за
виноградарство у
Нишу
да се обавесте да постоји
таква могућност. На себе
сам преузео организацију и
реализацију те идеје, сећам
се „Тритон“ је направио
билборд, „СТУП“ је превозио
људе до Гудурице и тако су

О ВИНАРИЈИ „КРСТОВ“
Капацитети, сорте грожђа и врсте вина:
Виногради Ђорђа Крстова простиру се на
површини око два хектара. Преовладава сорта
креацер која је, како Ђорђе каже, основа легендарног
„Банатског ризлинга“. Затим, бели бургундац, рајнски
ризлинг, талијански ризлинг. То су уједно и врсте
вина која производи.
Креацера има још само у Гудурици. Када су
у вршачким виноградима крчени задњи чокоти
креацера позвао сам професора Лазу Аврамова
са Пољопривредног факултета и рекао му хајде да
то оматичимо. Због тога креацера, аутохтоне сорте
са овог подручја, у Гудурици још увек има. Што
се тиче белог бургундца, имамо наш гудурички
клон односно варијетет те сорте који је настао
десетогодишњом селекцијом и испитивањем на три
локалитета: у Гудурици, на имању Пољопривредног
факултета у Земуну и у Центру за виноградарство
у Нишу. Та студија објављена је на саветовању
о бургундцу у Неготину, затим у Београду и на
Балканском симпозијуму у Скопљу. Рајнски ризлинг
је сорта најотпорнија на мраз. Осетљиве сорте гаје
се на безбедној надморској висини а то је по нашим
сазнањима на 140 метара. Талијански ризлинг је
најзахвалнија сорта, она рађа у свим временским
приликама и од тог грожђа добија се врло лепо вино.
Кључна ствар је да се добро вино ствара у винограду.
То значи од доброг грожђа ствара се добро вино.
Да би се добило добро грожђе неопходни су добра
сорта, климатски услови и земљиште.

своје колеге, пријатеље и
комшије из Гудурице да саде
винограде, да улепшавају
фасаде, да поправљају
капије и сређују дворишта
или је једноставно имао
предузетнички таленат и
видео даље од других?
- Говорио сам људима
који су имали виноград да
га прошире, оне који нису
имали да га засаде, јер сам
добијајући информације од
сестре из Словеније знао да
ће неминовно доћи време
приватизације и код нас.
Многи ми тада нису веровали,
говорили
су:
„Имамо
добре плате у „Вршачким
виноградима“ ко ће да ради
још и виноград...“ Рекао сам им
да можда једног дана и неће
бити као сада, али нико није
марио...“ма где могу „Вршачки
виногради“ да пропадну, шта
је теби“... Тада сам предложио
руководиоцима „Вршачких
винограда“ да засаде или
купе свој виноград да у
правом смислу осете шта
значи бити виноградар, кад
страхујеш од неба и кад пада
киша и град...Те 1987. нас
петнаесторица смо ушли у тај

схватили Тине Стојишић, Јоца
Недин, Бахуси, који данас
имају изузетно успешну и
квалитетну производњу, али
питање је да ли би Вршац
уопште постојао на винској
мапи да тада нисмо кренули са
подизањем наших винограда.
Анимирање
тих
људи
сматрам својим највећим
успехом у винарству. Када
сам задњи пут био на „Данима
младих вина“ било ми је пуно
срце када сам видео да је
вина излагало 19 винарија
и да су за штандовима били
млади људи.

Ђорђе Крстов је 2019. године добио Октобарску
награду Вршца. Један је од оснивача Вршачког
винског реда „Свети Теодор“ и вршачки је витез
вина. Када је упитан које признање му је највредније
Крстов је одговорио: Највеће ми је признање што
сада могу да угађам себи. Целог живота сам угађао посао а моја идеја била је да
наш пример буде подстицај
другима, сада само себи!
за остале. На јесен, почело је

ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ
И „СУСРЕТ СА ВИНСКИМ
БОГОМ“
Занимљива је прича
Ђорђа Крстова о његовом
првом „сусрету са винским
богом“. Догодило се то још
када је био дечак, када је

попио мало вина из чаше
свог оца и после тога ударио
главом о грану дуње. Тада
је, прича Ђорђе у шали,
имао сусрет са богом вина
који му је рекао да је његова
судбина у винограду. Да
ли је пратећи ту визију
још
као
руководилац
„Вршачких
винограда“
крајем осамдесетих година
прошлог века саветовао

комешање међу радницима.
Потпуно другачија прича.
„Мора да је то добро чим су
шефови ушли у тај бизнис“,
говорило се. До краја године
њих 80 је започело посао, у
наредних пар година укупно
160. После сам им говорио
да ћемо направити такав
амбијент у Гудурици да ће
људи из целог света долазити
да обилазе наше подруме
и винарије и да пију наша
вина. Ту причу најбоље су

„Крстов“ била је у протоколу
Општине Вршац, Хемофарма
и Виле Брег. Сви њихови
гости и пословни партнери
долазили су моју винарију.
Посетили су је кошаркашки
репрезентативци
Русије,
Немачке, Италије и Украјине
за време Европског првенства
2005. године. У винарији
је снимана телевизијска
емисија „Песничке ведрине“
покојне Дуде Ћерамилац,
са Аљошом Вучковићем и
Иваном Бекјаревим, Љубиша
Самарџић је снимио три
сцене филма „Јесен стиже
дуњо моја“, Раде Шербеџија
је снимао спот за своју песму,
били су ту и Миша Јанкетић,
Мргуд
Радовановић,

Највеће ми је
признање што
сада могу да
угађам себи

Награде и признања:

први путници закорачили на
Пут вина.
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ВИНАРИЈА КРСТОВ
Стицајем
несрећних
околности подрум Ђорђа
Крстова у Гудурици био је
поплављен. Други објекат
који је одабрао за винарију
био је у Великом Средишту.
Намера Крстова била је
да тамо буде привремено
међутим, остао је читавих
25 година.
- Тада сам схватио да
могу да се бавим винским
угоститељством и туризмом,
а почетком 2000. Винарија

БАНАТСКИ РИЗЛИНГ
Банатски ризлиг био је најпродаваније вино
Социјалистичке
Федеративне
Републике
Југославије. Остаће забележено да је 1983. године
продато 22 милиона литара тог вина, колико је и
становника имала бивша држава. Банатски ризлинг
је на сајму вина у Шпанији постао добитник светског
винског оскара за константност у квантитету и
квалитету. 22 милиона литара годишње је количина
о којој винари у региону данас могу само да сањају.

Светозар
Цветковић...На
свом гостовању у Вршцу
Шербеџија је упознао моје
вино креацер. Рекао је
тада: „Ево ми сада озбиљно
причамо а мени је до смеха.
Да то није због вина? Ја сам
му одговорио, господине
Шербеџија то је креацер,
креативно вино, потискује
негативне мисли а креира
позитивно
расположење.
Касније је Раде у књигу
утисака написао: Ово вино
пијем сам, ништа Шарцу не
дајем!
ДИПЛОМЕ ВИНАРИЈЕ
„КРСТОВ“
Гости Винарије „Крстов“
имали су могућност и да
дипломирају.
Дипломе
се деле на озбиљне и
провокативне,
каже
Крстов.
- Најозбиљнија диплома је
за дегустатора. Она се добија
када гост препозна вино
које му се сервира. Остале
дипломе добијају су се по 4
основа а то су: протоколарне,
по заслузи, по препоруци и
преко везе.
Б. Ј.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НАУЧНИЦИ БЛИЗУ УСПЕШНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МИСТЕРИОЗНОГ „МЕХАНИЗМА ИЗ АНТИКИТЕРЕ“

ДИГИТАЛНИ МОДЕЛ КОСМОСА

Научници су коначно успели да
направе дигитални модел космоса, који
је приказивала две хиљаде година стара
механичка справа названа „механизам из
Антикитере” за који се верује да представља
први рачунар.
Делови Антикитере су пре 120 година
пронађени у олупини брода из доба
Римљана. У оригиналу је била величине
кутије за ципеле у којој се налазио механизам
који се користио за предвиђање кретања
небеских тела. Многи научници су током
година истраживања остали запањени
савршенством израде уређаја.
Пронађени делови чине само трећину
уређаја, високо софистициране ручно
направљене справе која је могла прецизно
да предвиђа кретање пет планета које су
биле познате старим Грцима, као и кретање
Сунца, али и фазе помрачења Сунца и
Месеца.
Иако су научници годинама проучавали
овај уређај, никада нису били у могућности
да направе реплику механизма који га
је покретао, јер је пронађени уређај
био у прилично лошем стању. Међутим,
научници из Лондона тврде да су успели да
комплетно реконструишу уређај. Почели су
да састављају реплику како би ускоро могли
да објаве да ли уређај ради, преноси „Лајв
сајенс”.
Научници су годинама радили на
реконструкцији уређаја како би могли да
разбију мистерију која га је толико дуго
пратила.
Вредност
овог
уређаја
је
у
компликованости његове израде, јер ништа
слично томе није постојало у давна времена.
Његова софистицираност је толика да делује
као да није са овог света.
Механизам који се налази у уређају је
компликованији од механизма у данашњем
механичком ручном сату. То покреће много
питања о начину његове израде, а једно је
и зашто је то једини пронађени примерак
уређаја, односно само трећина уређаја, који

је случајно пронађен у олупини потопљеног
брода код обале острва Антикитера. Немамо
ни одговор на питање да ли је тај уређај
икада коришћен и да ли је био користан или
је обављао погрешна очитавања.
Како би направили реплику, научници
су искористили сва истраживања која су
обављена у прошлости. Користећи упутства

После
успешног
прављења
компјутерског модела, научници имају циљ
да направе реплику уређаја уз коришћење
модерних техника израде како би могли
да провере да ли уређај функционише. А
касније намеравају да исти уређај направе
коришћењем техника израде које су биле
доступне у то доба.

која су била уцртана на уређају, као и
математички модел о томе како су Грци у
давна времена замишљали да се планете
крећу, а које је открио грчки филозоф
Парменидес, научници су успели да направе
компјутерски модел механизма који се
подудара са делом минијатурног механизма
који се налази у комори димензија свега
2,5 центиметара. Њихов модел је направио
симулацију сваког ротационог дела уређаја
који приказују кретање планета, Сунца и
Месеца кроз Зодијак (Зодијак је била античка
мапа звезда). Стари Грци су веровали да се
цео свет окреће око Земље.

Чињеница је да не постоји ниједан доказ
да су стари Грци поседовали технологију да
направе овако софистицирани уређај.
Стручњаци сматрају да је једино Архимед
могао да буде творац, јер је живео у времену
из ког датира овај уређај и једини био
способан да створи тако нешто. Чињеница
је да је уређај пронађен у олупини римског
брода. Архимеда су убили Римљани
током опсаде Сиракузе када оружја која
је направио нису успела да их одбране од
окупације града. .
Извор: Политика

УСКОРО ЛЕГАЛНА РЕКРЕАТИВНА УПОТРЕБА МАРИХУАНЕ У ЈОШ ЈЕДНОЈ САВЕЗНОЈ ДРЖАВИ

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ
„ВОДЕНИ ЦВЕТ”
Цветање воде * Водени цвет
могу да праве многе врсте алги,
међу којима је нарочито позната
Microcystis flos aquae. Ова алга
се среће у барама, рибњацима
и језерима, где је веома важна
зато што производи кисеоник
и представља значајан извор
хране воденим животињама.
Међутим, „цветање” није нимало
пријатна појава. У топлим летњим
данима, при знатно повишеној
температури воде и у условима
интензивне
осветљености,
у
ћелијама алги се образују бројне,
ситне, гасне вакуоле. Захваљујући
њима, колоније алги испливавају
на површину воде и на њој граде
маслинастозелене превлаке пуне
мехурића и пене које се називају
„воденим цветовима”. При томе се
у воду ослобађају многе токсичне
супстанце, а како бактерије
разграђују алге, долази и до велике

потрошње кисеоника. Дефицит
кисеоника, као и затрована вода, у
многим крајевима света, нарочито
у тропским сушним пределима,
доводили су до масовног помора
риба и тровања животиња, па чак
и крупне стоке.
Извор: Политика

ЗАВРШЕН ПРЕДЛОГ ПРОПИСА ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ КАНАБИСА У ЊУЈОРКУ

Америчка савезна држава Њујорк довршила је
предлог прописа за легализацију канабиса у рекреативне
сврхе за старије од 21 године, преносе амерички медији.
Званичници се надају да би предложени нови закон
умањио несразмеран број привођења и пресуда због
лакших кривичних дела припадника мањинских група,
а у вези с коришћењем марихуане, пренео је Би-Би-Си
наводи Танјуг.

Према одредбама Закона о канабису, део прихода од
пореза прикупљеног од продаје канабиса биће уложен у
заједнице које се налазе на друштвеним маргинама.
Предвиђено је и отварање Канцеларије за управљање
канабисом у Њујорку, чији рад би контролисао Одбор за
контролу канабиса, наводи се у саопштењу достављеном
телевизији Си-Ен-Ен.
Извор: Политика

БЕЛОРУСИЈА ДИСКВАЛИФИКОВАНА СА ТАКМИЧЕЊА ЗА ЕВРОСОНГ

ПРИЈАВЉЕНЕ ПЕСМЕ ИСМЕВАЛЕ
ОПОЗИЦИОНИ ОТПОР

Белорусија је дисквалификована са
такмичења за Евросонг јер је прекршила
правила надметања.
Организатори су захтевали да
Белорусија пријави другу песму за
такмичење пре две недеље због
наводног политичког контекста у
пријављеној песми, јавља Ројтерс
преноси Танјуг.
Међутим, организатори су оценили
да је и друга песма која је пријављена
са истим извођачима, непримерена за
ово такмичење јер се у њој исмевају
опозициони протести против владавине
председника Александра Лукашенка.
У једној строфи песме белоруске
групе „Галаси зместа” се каже „Научићу те
да идеш по линији”, што је протумачено
као подршка насилним акцијама власти
против опозиционих демонстраната.
Извор: Политика
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРЕДСТАВИО КЊИГУ „ИСТОРИЈСКИ ЗАБАВНИК“ АУТОРКЕ
АЛЕКСАНДРЕ БОГДАНОВИЋ

„ОЗБИЉНО ЗАБАВНЕ ПРИЧЕ ОД
ДРАВЕ ДО ЈУЖНЕ МОРАВЕ“
Прошле среде Културни центар Вршац
представио је још једно онлајн предавање,
представљање
књиге
из
области
популарне историје „Историјски забавник –
озбиљно забавне приче од Драве до Јужне
Мораве“ ауторке Александре Богдановић.
Предавање је доступно на фејсбук страници
и јутјуб каналу Културног центра Вршац.
Тема књижевног остварења су приче о
генијалним, оригиналним и у сваком смислу
невероватним људима са поднебља „од
Драве до Јужне Мораве“ које смо успели
да гурнемо у запећак сећања, а они то

и истражујем невероватне, а заборављене
личности из наше прошлости. Колико год то
било скромно, пожелела сам да их отргнем
од заборава, некако сачувам и са другима
поделим своје одушевљење њиховим
животима и достигнућима. Производ тих
мојих настојања је књига „Историјски
забавник – озбиљно забавне приче од
Драве до Јужне Мораве“ – истиче ауторка
Александра Богдановић.
Предговор за књигу написала је чувена
глумица Горица Поповић и у њему се, између
осталог, каже: „Зароните у прошла времена!

никако нису заслужили. У књизи су сабране
судбине заборављених хероја, крунисаних
глава, али и великих научника, авантуриста,
глумаца и проналазача чији су животи били
узбудљиви, а дела умногоме обликовала
свет у коме живимо.
Ауторка књиге је власник и оснивач
фејсбук странице и инстаграм профила
„Историјски забавник“, захваљујући којима
се родила идеја о сајту, а књига је дошла као
признање за сав досадашњи успех.
- Годинама се бавим историјским темама

Пронаћи ћете толико занимљивих догађаја,
непознатих
чињеница,
драгоцених
детаља, загонетки и одгонетки, необичних
личности... Време ће вам просто пролетети“.
Читав први тираж књиге иначе је продат
за свега неколико дана искључиво у онлајн
продаји, а сада се очекује дистрибуција
другог тиража по књижарама.
Александра Богдановић је новинарка
и комуниколог, а тренутно живи и ради у
Београду. Ово је њена прва књига.
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ГАЛЕРИЈА У ИЗЛОГУ

КОП АРТ – ЗЛАТОМИР КОПИЛ
Културни центар Вршац у Галерији у излогу представља
вршачког аутора Златомира Копила. Изложба ће моћи да се
погледа од 29. марта.
Берлин као вечна инспирација води Златомира Копила – Копу
кроз ликовно стварање током читаве протекле деценије. Током
тог периода стварајући у Берлину и Вршцу насликао је више
од сто четрдесет радова које је свеобухватно назвао КОП АРТ.
У питању је јединствен и особен израз који обухвата измешане
језике поп-арта, стрипа и стенцила.
Излагао је у Берлину и Вршцу, а сада вршачка публика поново
има прилику да погледа неке од његових радова у излогу Дома
војске у Руском парку.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (110)

ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО УПОЗНАТИ СЕБЕ

Највећи страх, чак панику, имамо
кад смо натерани да будемо у једином
друштву које избегавамо - сами са
собом. Ово доба лековите изолације
оставља фрустрације јер нам је
укинуто избављење свих врста као
бекство од себе.
Искуство уметности престало је
да буде забавно. Искуство уметности
ствара панику у нашим новим
површним умовима, кад осетимо да
док читамо песму или слушамо арије
Марије Калас, гледамо слике нашег
Паје Јовановића, како се однекуд
појављује неко исконско искуство,
шапуће нам неке немуште истине
указујући да нисмо потрошни и
безнадни.
Бити површан, сјајно је за сваку

власт. Бити грађанин Пајиног кова
„Далеко, изнад разуздане гомиле“
што је наслов једног прастарог филма,
изнад
манипулативних
страсти,
подилажења ефемерностима, којима
је свако склон које се њишу као
мамац на празној удици, а ми смо све
више ловина коју неко све мање може
уновчити.
На Пајином Триптихону људи беру
грожђе окупани сунцем, миришу
га, додирују, то је тренутак већи од
контеплације промишљања свог
места и судбине у свету. То је исконски
одговор на питање које једино
живљењем може бити одговор.
Када слушамо озбиљну музику,
ону која је давно компонована,
ригорозније, научније, прецизније

него што су тада људи знали о
логикама хемијских веза, пратимо
кретање, преплет, надмудривање
звукова, гласова, одједном одведу
нас, закорачимо у неки нови простор,
а неко нас избаци оданде. То шокантно
искуство моћи и уметничког искуства
нуди и добра песма и слика и јело
и љубав према свему што можемо
радити када ослушкујући гласове
приметимо облике, просторе, вољу
као неку давно пропуштену шансу,
да своје и туђе животе заливамо
узвишеном милошћу свеприсутне
логике која нас повезује ма колико ми
кидали споне.
Искуство откривања себе као
новорођеног сазнања није тек
помодни детаљ наше испразности,

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

то је једина ментална борбена обука
којом можемо наоружати свој ум,
снагом, вољом, храброшћу, док
неустукне пред ходом помпезних
најава будућности у којој можемо
бити само губитнички статисти.
Посматрањем детаља на Пајином
Триптихону запазимо уствари и
појаву сопствених реакција, сигнале
потврђивања неке нове исконске
истине и бесплатно добијамо обуку
које никакве електронска мрежа не
може дати. Овај увид у плус и дисање
бића уметности постаје искуство којим
поредимо страхове и губитништво
које би да заточе нашу акцију јер
упркос галами света о одустајању тај
тихи шапат нас уздиже и мења свет.
Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ДА НЕ ПРОПУСТИТЕ РОМАН ЦАЈ ЂУЕНА

РЕКА ЗАБОРАВА

Цај Ђуен је кинески писац бестселера
и књига које су награђене бројним
престижним признањима. Његови романи
преведени су на неколико језика, а њега
називају кинеским Стивеном Кингом. Река
заборава је књига коју истински љубитељи
трилера неће пропустити. Ово дело, на
самој граници између трилера и хорора,
поиграва се реалношћу и леди крв у
жилама.
Прича о животу после смрти, о савршеној
освети, али и о светлости која увек успе да
се пробије кроз таму. Мајстор напетости
Цај Ђуен изненадиће своје читаоце
шокантним расплетом у причи који се игра
границама стварности и слика упечатљив
портрет савремене Кине.
Шен Минг, млади и бриљантни професор
средње школе, ког сви поштују, а многи му
и завиде, осумњичен је за убиство ученице.
Неколико дана касније, избоден је у
напуштеној фабрици недалеко од школе.
Ова убиства пролазе некажњено, све док
девет година касније мистерија не постане шире: шта ако је Шен Минг прешао Реку
још замршенија, када и наводне убице заборава и вратио се да се свети?
За књигу која одише напетошћу
заврше у краљевству мртвих. Гласине се

l’Endependan је навео да је то„величанствен
трилер, право освежење“. Уколико волите
књиге Томаса Хариса, Стивена Кинга и
других врсних аутора овог жанра, Река
заборава наћи ће се на самом врху ваших
омиљених наслова.
Поручите књигу већ данас путем сајта
www.vulkani.rs, на брз и једноставан начин.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа„Вулкан“ и„Вршачка кула“
обезбедили су поклоне за своје читаоце.
Овог пута ћемо два љубитеља књиге који
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com обрадовати књигом „Река
заборава“.
У прошлом броју поклањали смо књигу
„Дамин гамбит“, освојиле су је наше
читатељке Анђела Ђорђев и Милена
Пантовић. Честитамо! Награде се могу
преузети у редакцији „Вршачке куле“.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На
продају
кућа
на
спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881.
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²
са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €. Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058.
Нова спратна кућа у Вршцу са
две одвојене целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим плацем. Тел
060/491-1005.
Продајем локал од 23м2 са
подрумом од 16,6о м2 и таваном од
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу.
Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/1815504.
Кућа центру Иланџе старија
кућа на продају. Цена договор. Тел.
063/744-0598 и 013/836-340.и, у
центру ул. Светозара Марковића на
продају, цена повољна. Тел. 063/7440598.
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш.
Тел. 062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266.
Повољно продајем кућу у
Банатској Суботици са легализованим
помоћним објектима (штала, свињци,
летња кујна, амбар на пола ланца
земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80
333.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту код „Виле брег“ или
мењам за одговарајућу. Тел. 064/3759459
Број
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Продајем четворособни стан
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м²(сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу,
Његошева улица, укупна квадратура
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра.
Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено.
Цена по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Купујем кућу чврсте градње у
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел.
064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића
82
Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја,
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64
м² на Војничком тргу. Хитно. Тел.
064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

На продају кућа 51 м² на плацу
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска
88, асфалт до плаца. Информације
у Воводе Степе Степановића 3/8,
Крнетић. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком
брегу, потез „Павлишко брдо“.
Тел. 013/401-210, 060/7410210 и
060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима
поред Kараша идеално за пчеларе
или викендаше. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Продајем
викендицу
на
ковиначком путу код раскрснице
Кајтасово, 50 м према Ковину . Тел.
065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу,

Тел. 064/6357325.
Продајем приземну кућу на
почетку Маргитске улице, 63 м²,печена
цигла, кара таван и двориштем преко
100 м². Тел. 064/9174777.
Продајем стан на Гудуричком
путу, у близини улаза у ЈАТ, површина
850м², десна стран уз Асвалт. Тел.
064/8582495.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Радионица за издавање, добра
локација. Тел. 064/1979069
Брачни пар тражи једнособан
намештен или малу
кућицу за
педесетак евра или кућу за чување.
Тел. 061/8139998
Издајем
кућу
комплетно
намештену са нус просторијама. Тел.
063/8829782.
Потребна
намештена
или
полунамештена кућа на издавање на
дужи период, трочланој породици.
До 100 евра. Тел. 064/3621423.
Издајем собу са купатилом,
чајном кухињом, засебан улаз.
Тел.
060/1671519,060/7401210
и
013/401210
Издајем намештену гарсоњеру код
Дома пензионер, плинско грејање.
Тел. 064/1284698

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
ул Милоша Црњанског 15. Повољно.
Тел. 063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура
420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем
пластеник
средње
величине. Тел. 064/4856810 и
064/5315176
На продају саднице лешника,
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631
и 061/3004439
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70
м² са великим двориштем. Тел.
061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.
Продајем кућу са две стамбене
целине 230м² са баштом. Тел.
064/9174777.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара.
Тел. 063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала
децу. Дајем часове енглеског језика
основцима и продајем гардеробу мањих
величина. Тел: 069/62-66-99.
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел:
064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
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столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор за компјутер, телевизор,
хармонику (малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у
добром стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком.,
већа количина договор. Тел 060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л, половну
зимску и летњу гардеробу, саксијско
јапанско дрво. Повољно. Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и
један кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9544и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120 л,
превртач са новом фуруном од 3 мм лим
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов,
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м,
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст
разне велилчине. Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4
м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са боцом од
25 литара, нов, VOX –цд радио плејер нов,
ручни миксер са посудом, саморезница,
тостер, грил, ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем половни фрижидер, рерна
са две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска врата
са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна

и мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.
069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду
и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут. Тел.
063/7375149
Продајем нове некоришћене полице за
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606
Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
Продајем француски лежај од еко коже,
нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од росфраја 16 делова,
бергхоме, цена 10.000 дин, ланци за снег
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271
Купујем
исправну,
мању
камп
прикколицу. Тел. 013/401210 и 060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски
сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају све
исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања или
гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни. Тел.
063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy air
пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 кс
нов. Тел. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil MC 341,
исправна, очувана повољно Тел.063/8420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних ствари.
Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине до
60 м². Тел. 066/411-496.
Продајем нове очуване полице за кућну
варијанту. Копус иверица-сонома храст. Тел.
064/412-4994 и 063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.
На продају лежећи масажер, масажер
за стопала и масажер за врат. Тел. 061/680-

6244.
Продајем термо пећ, плинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија дубока
колица и носиљку за бебе. Тел. 013/830-753.
Продајем два прозора 120х140, врата,
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер 2
ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац, тепих
3х2 м, три тв сточића, лустер са 5 кугли,
дводелну судоперу, мали прозор 60х60 цм
са стаклом и шалоном. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један бакарни
и емајлирани казан, фуруне и корито за
клање свиња. Тел. 064/396-2064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401-210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у замену
за стан или кућу уз договорени пробни
период. Тел. 061/813-9998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм. Тел.
063/896-1606 и 064/412-4994.
Вршим услужно култивирање башта и
одвожење биљних остатака. Тел. 060/0806872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 и
064/280-5862.
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, потез
Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.
18-то недељне коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље), домаће једнодневне пилиће.Тел.

064/425-6130.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/257-9100.
Шишање и бријање на кућној адреси,
стари, непокретни. Тел. 062/408-880.
Чишћење тавана, подрума, шупа,
молерско-глетарски радови, фарбање,
претресање кровова и каљева. Лаки сваки
посао завршава лако. Тел. 061/1036528 и
0638378602
Плински котао за централно грејање
ХАС31, експанзициона посуда 40л,
циркулациона пумпа 5/4. Тел. 013/805-936 и
064/414-2336.
Продајем кухињски сто, 6 столица (пуно
дрво) - 8.000дин, акваријум димензије д950ш440-в440 цена 4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем регал – тв полицу у одличном
стању, димензије 2,67х2,06х35 и телевизор
„Самсунг“ стари модел. Тел: 063/756-5121.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована.Тел. 064/512-5724.
На продају хитно и повољно лака ауто
пиколица АТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција. Тел.
064/658-5499.
Продајем ауто приколицу, квалитетну
(амортизери – федери - гибњеви)
нерегистрована. Повољно. Тел. 061/1530800.
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782.
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерна са пумпом
4.500 лит. Тел. 063/1867385.

Прошло је годину дана откако је отишао најбољи међу нама

ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ – БИМБУЛА
(17. 11. 1940. – 16. 4. 2020)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо годишњи помен
давати на градском гробљу, у суботу, 10. априла у 11 часова
Поносни смо на Тебе и заувек ћемо Те памтити
Твоји најмилији
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КУЛИН КУВАР

Пуњени шампињони

Слана торта са
павлаком
НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 2 јаја
- 2 кашике брашна
- 2 кашике киселе павлаке
- мало соли

Фил:
- 3 кувана кромпира
- 3 куване шаргарепе
- 150 г Матијевић
деликатес шунке
- 150 г сира
- 1 свеж краставац
- кисела павлака
- мајонез

НАМИРНИЦЕ:

- 18 већих шампињона
- 3 млада лука
- 3 паприке
- 10 кашика киселе
павлаке
- 6 листића качкаваља
- маслиново уље
- со, бибер
- першун

ПРИПРЕМА: Шампињоне опрати, извадити петељке и
кашичицом пажљиво издубити да могу да се пуне. Поређати
их у плех и попрскати маслиновим уљем. Исецкати млади лук
и паприку и кратко продинстати на маслиновом уљу. Додати
со, бибер, мало исецканог першуна и павлаку. Измешати и
том смесом пунити шампињоне. Одозго на сваки шампињон
ставитикомадић качкаваља. Пећи око 30 минута у рерни на
180°Ц.

Орада на
кромпиру са
рузмарином

ПРИПРЕМА: Умутити јаја, брашно и киселу павлаку.
Посолити и пећи у рерни зегрејаној на150°Ц, око 15 минута.
Охлађену кору филовати следећим редоследом: нарендан
кромпир, павлака, нарендана шаргарепа, мајонез, нарендана
„Матијевић“ деликатес шунка, павлака, нарендан сир, мајонез,
нарендан краставац и, на крају, целу торту премазати павлаком.
По жељи, украсити танко исеченим свежим краставцем и посути
мирођијом.

Кокос торта са
лешницима
НАМИРНИЦЕ:
Коре:
- 6 јаја
- 2 кашике брашна
- 3 кашике гриза
- 3 кашике кокосовог брашна
- 6 кашика шећера
- 1 ванилин шећер
- 3 кашике хладне воде

НАМИРНИЦЕ:
- 2 ораде
- 2 лимуна
- 4 чена белог лука
- 2 кромпира
- сок од 1 лимуна
- маслиново уље
- прстохват црвене
млевене паприке
- со, бибер
- исецкани першун
- пар зрна зеленог
бибера
- 2 гранчице
рузмарина

ПРИПРЕМА: Очишћену и опрану рибу добро

осушити крпом и засећи на пар места са стране. У
посуду исцедити сок од 1 лимуна, додати мало млевене
црвене паприке, со, бибер, 2 ситно исечена чена белог
лука, део першуна и маслиново уље и промешати. Рибу
премазати припремљеном мешавином и оставити
мало да се прожму укуси. Кромпир ољуштити, исећи
на дебље колутове, додати му маслиново уље, со,
зелени бибер, крупније исечена 2 чена белог лука, мало
рузмарина и добро промешати. Загрејати рерну на
180°Ц. У посуду за печење ставити смесу од кромпира,
а у средину кришке од 2 лимуна. Преко поређати рибу,
већ премазану припремљеном мешавином зачина.
Све залити с мало маслиновог уља и пећи (кад се једна
страна мало зарумени, окренути да се и друга страна
запече).

Фил:
- 1 пудинг од ваниле
- 3 дл млека
- 1 кашичица екстракта ваниле
- 3 кашике шећера
- 2 кесице шлаг крема ванилин
- 100 г млевених пржених
лешника
- 100 г крупно рендане беле
чоколаде
Остало:
- 2 дл млека за натапање кора
- 2 кесице шлага
- исецкани лешници

ПРИПРЕМА:
Коре:
Добро
умутити
жуманца
са
шећером,ванилин шећером и водом, па додати
брашно, гриз и кокос.Смесу лагано сјединити
са улупаним беланцима. Излити у подмазан и
брашном посут плех (пречника 24 цм) и пећи
25 минута на 180°Ц. Печену и охлађену кору
пресећи на два дела.
Фил: У 1дл млека размутити пудинг, а остатак
млека ставити са шећером да прокува. Затим
склонити с ватре, умешати размућен пудинг,
промешати и вратити на шпорет. Кувати на
тихој ватри, непрестано мешајући, док се не
згусне, па додати екстракт ваниле. Оставити да
се охлади. Умутити шлаг крем ванилин према
упутству са кесице, па умешати у охлађен пудинг
и мутити миксером пар минута да се лепо
сједини. Умешати лешнике и белу чоколаду.
Коре натопити млеком, нафиловати и целу
торту премазати филом. Украсити шлагом и
исецканим лешницима.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 172. 11. МАРТ 1987.

НОВИ ПРОНАЛАЗАК МИЛАНА
ЖИВАНОВИЋА
Већ афирмисан иноватор и проналазач машински
техничар Милан Живанов из Избишта, поново се
оглашава. Наиме, Милан Живанов (1949) је конструисао
браник
–
одбојник
намењен искључиво за
аутомобилску индустрију.
Према тврђењу Живанова
одбојник
је
погодан
за
спречавање
штета
приликом личних судара
или саобраћајних незгода
при мањим брзинама.
Овај проналазак се идеално
уклапа
са
законском
обавезом
коришћења
појасева.
Према опису који Милан
Живанов прилаже уз цртеж, одбојник није чврсто везан
за шасију (као садашњи одбојници), него за амортизере,
а поред њих постоје и два кочиона цилиндра, који се
приликом судара активирају.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 172. 11. МАРТ 1987.

РЕЧНИК НЕИЗРЕЦИВОГ
Постоји немушти језик животиња и биља, мистичан
говор цимбола, бројева или песничких слика, али
најдубљи, најнедокученији је чини нам се језик
неизрецивог, неизреченог. А управо тим језиком осмелила
се да ликовно проговори сликарка Силвија Мандреш
у својим чудесним, неразмрсивим црно-белим или
полихромним структурама које већ годинама закивају очи
посетилаца изложби за њена енигматична платна. Нешто
исконско, пагански прастаро, женствено и савремено
у исти мах зрачи и зрачило је из њених „Симфонија“,
“Екстаза“, „Опуса“, „Асоцијација“ које увек као што и сама
каже крену од нечег обичног, свакодневног (дрво, кора,
мост) а свагда се разрасту распевају, расветају у тајну,
чудо, лепоту. Направила је једном, поверава нам се ова
добитница значајних друштвених признања као што
су „Искра културе“, Октобарска награда града Вршца и

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (259)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

11. ВАРОШКО ГАЗДИНСТВО, ИМАЊЕ,
ОПШТА ПОРЕЗА, ВЛАСТИ.
ИЗДАВАЊЕ:
а) Редовно
I. Издржавање варошких чиновника и слуга:
1.
Плата магистралних чиновникс и вар.
послужитеља, умировљеника и најамника 39.579
фор и 70 нов.
II. Трошкови око управе:
1.
Писарничне и званичне потребе,
попутнице, дневнице, награде и припомоћи 2.350
фор.
2.
Трошкови око шуме 4.997 фор. и 34 н.
3.
На одржавање вар. здања, на огрев
писарна и школа 7.573 фор. и 34 н.
4.
На осветљење вароши 5.148 фор.
5.
На калдрмисање 6.765 фор.
6.
За оправљање друмова, грађење мостова
и канала у вароши 4.140 фор.
7.
За навијање сахатова на торњевима 250
фор.
8.
Елибертациони остатак 1.040 фор. 69 н.
9.
Земаљска пореза 12.453 фор. 78 н.
10. Пристојбени еквивалент 4.000фор.
III. Трошкови око сигурности:
1. Плата органима сигурности 6.220 фор. 50 н.
2. Издржавање и препитање пробисвета
(Schüblinge)
3. Издржавање ватрогасаца и опреме им
4.801фор. 20 н.

Финансијске прилике слоб. и краљ. града
Вршца од неколико година амо опет су уређене.
На томе се има захвалити разборитом делању
представништва, садашњем градоначелнику и
подручном му варошком чиновништву.
Последњих година овако су изгледале
финансијске прилике:
1881. примање:591.742 ф.78 ¾ н.;издавање:
587.059 ф. 69 н; потрошци 33%
1882. примање:341.992 ф. 55 н.;издавање: 341.353

IV. Трошкови око здравствености:
1.
Издржавање болница и плата болничком
особљу 4.020 фор. 17 ½ н.
V. Просветни трошкови:
1. Издржавање грађанске школе 8.150 фор.
2. Издржавање основних школа 31.160 фор.
3. Припомоћ еванђел. цркв. општини 650 фор.
4.Припомоћ јеврејској цркв. општини 650 фор.
5. Издржавање шегртске школе 1.023 фор.
6. Издржавање музичке школе 1.023 фор.
друге, излет у конвенционално, пејзажно сликарство за
љубав, за душу других, и гле, опет се збило чудо у тих 12
пејзажа са вршачким мотивима изразила је толико од
своје сопствене душе, њени предели играју, трепере, као
да се приближавају посматрачу и измичу му управо када
му се чини да их је присвојио, сагледао.У тим пејзажима
као и у целокупном сликарском опусу Силвије Мандреш
похрањена је заправо душа везиље љубави другим речима
мајке и жене.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

VI. Разни трошкови:
1. Разни трошкови 20.151 фор.
2. Прилог на судске цели 1.000 фор.
3. За стално уконаковање војске 7.760 фор.
4. Чишћење Бегеја и Малог рита 4.000 фор.
5. Прилог Гизела-фонду 60 фор.
6. Прилог стрељачком кору 120 фор.
б) Ванредни трошкови:
1. Трошкови око одводњавања7.500 фор.
2. На отплату зајмова 42.317 фор. 50 н.
Укупно издавање: 228.780 фор. 48 2/4 н.
Према примању од: 185.166 фор. 36 н.
Показује мањак од: 43.614 фор. 12 2/4 н.
Ради подмирења овог мањка закључено је,
порезати према земаљској порези 38% општинских
потрошака, општинских потрошака, што би изнело
44.284 фор. 44 нов.

ф. 16 н; потрошци 60%
1883. примање:359.950 ф.09 н.;издавање: 353.198
ф.43 н; потрошци 74%
1884. примање:364.426 ф. 55 н.;издавање: 377.308
ф.79 ¼ н; потрошци 71%
1885. примање:340.727 ф.12н.;издавање: 345.391
ф. 03 н; потрошци 46%
Предрачун за 1886:
Примање 238.051 ф. 92 н. ;издавање 275.072 ф. 99
½ н; потрошци 30% 1)
1) Први потрошци у Вршцу заведени су 1876.
године са 15% - Саопштено варош. Књиговођом,
Павлом Стојком.
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КОШАРКА
НАЈУБЕДЉИВИЈА ПОБЕДА ВРШЦА ОВЕ СЕЗОНЕ У КЛС

КАНОНАДА ВРШАЧКЕ АРТИЉЕРИЈЕ
ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 112:79 (35:17, 27:19, 31:19, 19:24)

Центар
Миленијум,
Арсенијевић, Ј. Јурас, Пецељ

судије:

ВРШАЦ: Симић 14 (4 ас), Јањић
35 (4 ск), Дукић, Питерсон 22 (14
ск), Недељковић 8, Мајсторовић,
Газибеговић, Живановић 16 (4 ас),
Јековић 3 (4 ск, 7 ас), Николић 14 (5 ск,
7 ас).
МЕТАЛАЦ: Бајић 8 (5 ас), Јанковић,
Јовановић 5 (4 ск), Драгановић 10 (5 ас),
Радосављевић 19 (4 ск), С. Јовановић,
Пауновић 4, Стефановић 1, Ђуковић
5, Радомировић 16 (4 ск), Мехић 7,
Синовец 4.

Почетак
утакмице
протекао
је
у
потпуној
доминацији
Вршчана.
Изабраници тренера Владимира Лучића
терорисали су одбрану Ваљеваца
најпре тројкама Симића, Живановића
и Недељковића, наставили продорима
Јањића и зауставили се на 35 поена.
После три минута игре другог периода
већ се наслућивала катастрофа гостију,
Вршац је имао 21 поен предности (42:21),

Вршчани су у мечу са Металцем у
оквиру 25. кола Кошаркашке лиге Србије
одиграли можда и најбољи меч сезоне,
остварили
најубедљивији
тријумф
и показали шта мисле о чаршијским
причама да би Ваљевци у Миленијуму
могли да добију „попуст“.

а у истом ритму домаћи су наставили
до полувремена. Игра Ваљеваца била
је потпуно разбијена, безидејна, са
процентом шута од 40 одсто и са 9
изгубљених лопти, нису личили на тим
коме је победа важнија него ривалу. Са
друге стране Вршчани су имали чак 19
асистенција у првом полувремену уз
проценат шута из игре од 67 одсто и чак
осам убачених тројки из 12 покушаја.
У другом полувремену однос снага на
терену био је још драстичнији у корист
екипе Вршцца. Већ на почетку треће
четвртине тројком најбољег играча
меча, Јањића, Вршчани су повели са
32 поена разлике (68:36), а у 33. минуту
игре тројком Симића стигли и до стотке.
Тренери Лучић и Ђокић имали су прилику
да пруже прилику и момцима са малом
минутажом, у тиму Вршца представили су
се Мајсторовић и Дукић, у тиму Металца
Јанковић.

Б. Ј.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПРОСЛАВИЛЕ ТИТУЛУ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

АМБИЦИЗНО У ПРВОЛИГАШКО ДРУШТВО

После три сезоне проведених у
друголигашком друштву кошаркашице
Вршца враћају клуб тамо где је и место
најтрофејнијем женском кошаркашком
колективу Србије, у елиту. Један од
најзаслужнијих за велики успех је тренер
Мирослав Кањевац, човек који је преузео
тим у тешким тренуцима клупске историје.
- Захваљујем се управи клуба која ми
је омогућила да радим на дужи период и
на тај начин остваримо циљ. Ове сезоне
направили смо добар тим, очекивања су
била да се вратимо у прву лигу без пораза,
ето успели смо то остваривши 19 победа уз
три пораза. Ове године лига је била знатно
јача него претходних, чак четири екипе
равноправно су, скоро до последњег
кола, конкурисале за два места која воде
у виши ранг, али показали смо квалитет
у одлучујућим мечевима, у међусобним
окршајима, и потпуно заслужено са прве
позиције на табели идемо у прву лигу.
Председник
Кошаркашког
клуба
Вршац, Александар Грујин, још једном
се захвалио на подршци Граду Вршцу и
Градоначелници Драгани Митровић.
- Резултати женске и мушке екипе Вршца

Фото: М. Живковић

Мачва - Раднички (Н)		
Чукарички- Земун			
Црвена звезда - Војводина		
РФК Графичар - Партизан		
Спартак ЖК - Кикер			
Младост (Л) - Бродарац		
Телеоптик - Напредак		
Рад - ТСЦ				
ОФК Вршац - Аполон 4		
Реал Ниш - Интернационал		

Време је за прволигашка искушења: Женска екипа Вршца, нови члан Прве лиге Србије
сигурно не би било овакви без значајне
подршке Града,а да је она којим случајем
изостала не би ни било кошаркашког
клуба. Прилика је да се подсетимо и
велике помоћи државе Србије свим
клубовима Кошаркашке лиге Србије, и
мушкој и женској и она је дошла у право
време. Због тога се још једном захваљујем

СТРЕЉАШТВО
КУП ЗА ПИОНИРКЕ

УЉМАНКЕ ПОНОВО
ПРЕЦИЗНЕ

У
суботу
27.03.2021.
је
у
Смедереву
одржано 3. коло
Купа Стрељачког
савеза Србије.
Наша
Јелена
Ј о в а н о в и ћ
освојила је 3. место
у
дисциплини
ваздушни пиштољ
за пионире са 174
кругова.
Миона
Матовић је била 6.
а Миљана Бућкош
7. Петар Панић је
заузео 15. место.
У
недељу
28.03.2021.
је
у
Смедереву
одржано финале Купа за пионире. У дисциплини
ваздушни пиштољ, Миона Матовић је освојила 2. место
са остварених 180 кругова. Јелена Јовановић је освојила
6. место са 167 кругова.

на тој помоћи Влади Републике Србије,
председнику Александру Вучићу, јер је та
подршка битно утицала на финансијску
стабилност нашег клуба. Без доброг
плана, без добро осмишљене филозофије,
циљева и финансија нема ни доброг
резултата, нагласио је Грујин.

АТЛ Е Т И К А
ЗИМСКИ КУП СРБИЈЕ ЗА ПИОНИРЕ У БАЦАЧКИМ
ДИСЦИПЛИНАМА

СОЛИДНИ ХИЦИ
КНЕЖЕВИЋА И
МЛАДЕНОВСКОГ

У
Сремској
Митровици
одржан је Зимски куп Србије у
бацачким дисциплинама, где су
солидан наступ имали такмичари
АК Атина из Вршца. У финале
бацања кугле пласирао се Марко
Младеновски са резултатом, од
8,83 м и заузео 9. место. Душан
Кнежевић бацио је куглу од 4 кг
7,93 м. У бацању копља од 600 гр
Душан Кнежевић је бацио 16,73
м, а Марко Младеновски 15,77
м. “Ово такмичење послужило је
као припрема за седмобој (100м,
скок у даљ,скок увис,бацање
кугле и копља, 100 м препоне
и 1000м), што је најзахтевнија
дисциплина у конкуренцији
пионира,где очекујемо добар
наступ наших момака” - изјавио је
тренер проф. Срђан Јовановић.

Добра припрема за предстојећи
седмобој: Душан Кнежевић и
Марко Младеновски

ВРШАЧКА КУЛА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 24. КОЛО

ВРШЧАНИ РУТИНСКИ ДО ПОБЕДЕ ПРОТИВ ЧВРСТИХ ЧОНОПЉАНА

ДВА ХИЦА САРАЈЛИНА
ОФК ВРШАЦ – СЛОГА (Ч) 2:0 (0:0)

Нису Вршчани пружили блиставу партију, али су
голгетерско надахнуће Сарајлина, креација Илића и
имагинација Грека били сасвим довољни да се савладају
изузетно чврсти гости из Чонопље. Иако су играчи Слоге
у ретким ситуацијама прелазили на половину домаћина,
изабраници тренера Ненада Мијаиловића нису успевали
да створе праву прилику и пробију бункер ривала. И онда

Фото: М. Живковић

у последњем минуту првог полувремена две прилике за
ОФК Вршац. Најпре је Миловановић упутио бомбу са 18
метара а Буловић парадом „извадио“ лопту из ракљи, а
потом, после корнера Сарајлин је делић секунде закаснио
да упути ударац на гол па је блок дефанзиваца Слоге
савршено обавио посао.
У другом полувремену тренер Мијаиловић је на терен
послао Матију Грека и та измена била је пун погодак. У 54.
минуту Илић је послао савршену дубинску лопту Греку, а
вихорни нападач Вршчана сервирао је зицер који голгетер
Сарајлиновог кова не пропушта, 1:0 за ОФК Вршац. Нову
радост Вршчани су чекали до 75. минута. Радисављевић
је иницирао сјајан напад, Грек поново идеално упослио
Сарајлина, уследио је сјајан шут и један од лепших голова
на стадиону под Кулом ове сезоне.
Б. Ј.
ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ НА ГОСТОВАЊУ У ВАНРЕДНОМ
КОЛУ

СЛОБОДА – ОФК ВРШАЦ
0:2 (0:0)

Прорадили: Алекса Вујић и Филип Илић

Нови Козарци, стадион: „Илија Пантелић“, судија:
Томислав Мудринић (Бачка Паланка), стрелци: Вујић у 79,
Илић у 90. минуту.
СЛОБОДА: Живков, Мијатовић, Павловић, Ћулибрк,
Цвијановић, Спахић, Савић (од 59. Маљукан), Ћосић (од 46.
Галић), Кондић (од 83. Рељић), Русић (од 79. Гавриловић),
Ердељан.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Стојковић,
Бељин (од 17. Лазевски), Грек (од 67. Вранић), Сарајлин
(од 84. Качаревић), Радисављевић (од 67. Стојадиновић), В.
Благојевић, Илић, Вујић (од 84. Бабић), Османовић.
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића остварили су
важан тријумф на гостовању у Новим Козарцима. Бодове
у самој завршници меча са Слободом обезбедили су
головима Илић и Вујић и на тај начин Вршчани су пришли
само на бод заостатка другопласираном Радничком из
Сомбора док за првопласираном Младошћу заостају 11.
У наредном колу у јужнобанатском дербију ОФК Вршац
дочекује Борац из Сакула.

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

МАРКОВИЋ ДОНЕО РАДОСТ
ОФК ВРШАЦ – АПОЛОН 4 1:0 (1:0)

Павлиш, стадион Црвене звезде,
судија: Марио Богићевић (Зрењанин)
7, стрелац Марковић у 25. минуту.
ОФК ВРШАЦ: Узелац, Благојевић
(од 73. Милићевић), Крстић, Јунгић
(од 59. Ђуричић)(од 86. Шушњар),
Радибратовић, Делић, Чупић (од
66. Тешић), Марковић (од 89. Жула),
Тошић, Трњанац, Грујић.
АПОЛОН 4: Савић, Столић, Јевтић,
Вукмировић (од 56. Пантовић),
Ристић, Зорић, Лакићевић (од
84. Милутиновић), Биберчић (од
56. Јовановић), Костић (од 65.

Огњановић), Тошић (од 46. Рајевић),
Крстић.
Вршчани су у дербију зачеља
освојили важне бодове у борби за
опстанак а јунак меча био је Дамјан
Марковић који је у 25. минуту
реализовао
одлично
уиграну
комбинацију из аута. Убачену лопту
Трњанца Чупић је проследио до
Марковића, уследио је одличан
ударац и врло леп погодак. Да су
имали мало више концентрације
у завршници изабраници тренера
Марина Миока могли су убедљиво

да славе, Чупић је пропустио две
колосалне прилике да поправи свој
голгетерски салдо, и Марковић је
могао још који пут да се упише у листу
стрелаца. Утакмицу је обележио и
разиграни Делић, био је покретач
скоро свих опасних акција Вршчана
и гарант сигурне игре домаћих на
средини терена. Гости нису били
посебно расположени, нису чак ни
запретили чувару мреже Вршчана
Узелцу.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПОРАЗ ВЛАЈКОВЧАНА У ЕЛЕМИРУ
НАФТАГАС – ЈЕДИНСТВО 3:0 (1:0)

Елемир, судија: Кристијан Ковач
(Зрењанин), стрелци: јанков у 38,
Миливојев у 49. и 76. Минут.
НАФТАГАС: МИјатов, Штрбац, Грбић,
Попов, Р. Дабић, Петров (Красић),
Миливојев (Д. Дабић), Степанов
(Видић),
Јанков
(Козловачки),
Самарџић, Панић.
ЈЕДИНСТВО:
Доновић,
Симић

(Јовановић), Миошко, Марковић,
Секулић,
Бобић,
Богдановић
(Јанковић),
Моторов,
Живанов,
Станков, Нецин.
Влајковчани
нису
успели
да пронађу рецепт како да се
супротставе једном од кандидата за
пласман у Српску лигу и морали су
се помирити са поразом. Домаћи су

повели у финишу првог полувремена
а тријумф обезбедили у раној фази
наставка меча. Изабраници тренера
Мише Бељина нису постигли почасни
погодак, али ће прилику да се
искупе имати у наредном колу, када
у јужнобанатском дербију дочекују
Раднички из Ковина.

Први Мај - Хајдук 1912		
Бачка 1901 - Дунав 		
ОФК Вршац - Слога (Ч)		
Омладинац - Слобода		
ОФК Стари Град - Борац		
Војводина 1928 - Динамо 		
Козара - Тиса			
Раднички 1912 - Младост (НС)		
Јединство (СП)- Феникс 1995		
Бечеј 1918 - Раднички (Зр)		
1.Младост (НС)
2.Раднички 1912
3.ОФК Вршац
4.Борац		
5.Динамо 1945
6.1. Мај Рума
7.Тиса		
8.Омладинац
9.Бечеј 1918
10.Феникс 1995
11.Раднички (Зр)
12.Стари Град
13.Хајдук 1912
14.Јединство (СП)
15.Слога (Ч)
16.Козара
17.Бачка 1901
18.Дунав		
19.Слобода
20.Војводина 1928

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
14
13
13
12
10
11
9
11
10
10
10
9
7
7
7
6
4
3
2

3
6
6
2
3
9
5
10
4
5
5
4
5
8
6
4
4
6
7
6

3:1
1:3
2:0
1:1
1:1
0:4
0:3
2:1
0:3
4:0
3
4
5
9
9
5
8
5
9
9
9
10
10
9
11
13
14
14
14
16

57
48
45
41
39
39
38
37
37
35
35
34
32
29
27
25
22
18
16
12

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 21. КОЛО
Раднички (К)- Слога			
Нафтагас- Јединство (В)		
Раднички (С)- Омладинац 		
ЖАК- ОФК Кикинда 1909		
Црвена звезда- Пролетер		
Банат- Крајина			
Борац- Младост			
Будућност- Јединство (БК)		
1.ОФК Кикинда
2.Јединство (БК)
3.Нафтагас
4.Младост
5.Омладинац ФАМ
6.Пролетер
7.Бегеј		
8.Слога		
9.Борац		
10.Јединство (В)
11.Будућност
12.Раднички (К)
13.Црвена звезда
14.ЖАК		
15.Банат		
16.Крајина
17.Раднички (С)

20
19
20
19
20
20
19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20

15
14
13
12
12
11
10
9
9
7
7
7
4
4
4
4
4

3
3
5
5
1
0
1
3
2
4
3
1
4
3
3
2
1

5:0
3:0
1:1
0:2
2:0
3:0
3:3
1:3
2
2
2
2
7
9
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15

48
45
44
41
37
33
31
30
29
25
24
22
16
15
15
14
13

ПФЛ ПАНЧЕВО 19. КОЛО
Потпорањ- Југославија		
Слога (БНС)- Полет (Ид)		
Стари Тамиш- Партизан (Г)		
БАК- Спартак 1911			
Будућност (А)- Банат (И)		
Долина- Партизан (У)		
Стрела - Хајдучица		
Раднички (Б)- Црвена звезда		
1.Црвена звезда
2.Будућност (А)
3.Партизан (Г)
4.Долина		
5.Полет (Ид)
6.БАК		
7.Хајдучица
8.Стрела		
9.Слога (БНС)
10.Стари Тамиш
11.Спартак 1911
12.Потпорањ
13.Партизан (У)
14.Југославија
15.Банат (И)
16.Раднички (Б) (-1)

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
11
9
9
9
8
9
9
7
7
7
5
5
5
4
1

3
3
6
6
5
6
3
3
6
4
3
5
4
4
4
3

1:1
1:1
3:1
2:0
0:0
2:2
1:0
0:1
3
5
4
4
5
5
7
7
6
8
9
9
10
10
11
15

42
36
33
33
32
30
30
30
27
25
24
20
19
19
16
5
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